International Coach Federation (ICF)
Etiske retningslinjer
Etiske løfter
Som en profesjonell coach, erkjenner og ærer jeg mine etiske forpliktelser ovenfor mine coach-kunder,
mine kollegaer og ovenfor offentligheten. Jeg lover å rette meg etter ICF standard for etisk opptreden,
å behandle folk med respekt, som frie og likeverdige mennesker, og å være modell for disse standarder
ovenfor de som jeg coacher. Hvis jeg bryter de etiske løfter eller noen av ICF`s standarder for etisk
opptreden, aksepterer jeg at ICF med diskresjon kan holde meg ansvarlig for dette. Videre aksepterer
jeg at ICF ved å holde meg ansvarlig for løftebruddet, kan frata meg ICF medlemskap eller ICF
sertifisering.
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Jeg vil opptre på en måte som belyser og fremmer coaching som profesjon og jeg vil avstå fra
alt som kan skade allmennhetens forståelse og aksept av coaching som profesjon.
Jeg vil etter beste evne identifisere mitt kompetansenivå som coach og vil ikke gi uriktige
opplysninger om mine kvalifikasjoner, min ekspertise eller erfaring som coach.
Jeg vil i innledningen av hver coachingrelasjon, forsikre meg om at min coachingkunde forstår
vilkårene i vår overenskomst om coaching.
Jeg vil ikke gjøre krav på eller antydninger til å oppnå resultater som jeg ikke kan garantere.
Jeg vil respektere konfidensialiteten i den informasjon som kunden gir, dersom ikke min
kunde gir rettigheter til annet eller om loven krever det.
Jeg vil innhente tillatelse fra hver kunde før jeg oppgir deres navn som kunde eller som
referanser.
Jeg vil være oppmerksom på når min kunde ikke lengre drar nytte av vår coaching-relasjon og
således kunne fått mer utbytte av en annen coach eller en annen ressurs, og vil da oppmuntre
min kunde til å gjøre forandringen.
Jeg vil unngå konflikter mellom mine interesser og kundenes interesser.
Når det finnes en mulighet for at en interessekonflikt oppstår, kommer jeg i god tid til å
diskutere konflikten med min kunde for å oppnå enighet om hvordan vil skal behandle
konflikten på en måte som best tjener min kunde.
Jeg vil i god tid informere min kunde om all kompensasjon fra tredje part som jeg eventuelt
mottar for referanser fra eller råd gitt til gjeldende kunde.
Jeg vil akseptere hvert vilkår i avtalen med min kunde eller, hvis separat, med den som
erstatter meg i coaching av min kunde.
Jeg vil ikke gi mine kunder eller noen fremtidige kunder informasjon eller råd som jeg vet er
konfidensielle, misvisende eller som er uriktig vedrørende min kompetanse.
Jeg vil erkjenne andres arbeid og bidrag; jeg vil respektere copyright, varemerker og
intellektuell eiendomsrett og jeg vil følge rådende regler og mine avtaler gjeldende disse
rettigheter.
Jeg vil bruke ICFs medlemsliste kun på en slik måte og i en slik utstrekning som jeg har fått
rettigheter til av ICF eller av respektive ICF Kapitler eller ICF Komiteer.
Jeg vil utøve coaching på en måte som er forenelig med ICFs definisjon om coaching og når
jeg blir spurt av mine kunder om mine etiske standarder, vil jeg informere dem om mitt løfte
og min avtale om å følge ICFs etiske løfter og ICFs standard for etisk opptreden.

